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Altijd zorgeloos met uw klanten 
verbonden - dankzij geïntegreerde 
communicatie
Een Ready Business is altijd verzekerd  
van de juiste communicatie-oplossing.  
Nu en in de toekomst. Are you Ready?

The future is exciting.

 Ready?
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Communicatie is cruciaal voor organisaties. 
Klanten verwachten dat bedrijven altijd 
bereikbaar zijn. Meer dan ooit is het zaak  
om te zorgen voor perfect werkende 
communicatie. Daarvoor is het nu niet meer 
nodig te investeren in aanschaf en onderhoud 
van een complexe infrastructuur, dankzij 
hosted communicatie-oplossingen. Hosted 
telefonie maakt kosten helder en beheersbaar, 
zorgt voor eenvoud en verbetert de bereik -
baarheid. Zo blijven tijd en geld over voor 
technische innovatie, zijn uw medewerkers 
beter bereikbaar en uw klanten meer tevreden.

Voor een bedrijf staat één ding altijd 
voorop: een klant moet snel de juiste 
persoon kunnen bereiken. Want alles staat 
of valt met goede communicatie. Veel 
organisaties beschikken echter nog over 
verouderde communicatiemiddelen. Alles 
werkt weliswaar goed, maar de mogelijk-
heden zijn niet meer van deze tijd.

Hoge verwachtingen
Dat gaat vooral wringen bij de nieuwe 
generatie jonge medewerkers. Zij hebben 
vanwege hun ervaringen in persoonlijke 
communicatie hoge verwachtingen van 
communicatie in de zakelijke omgeving, 
en raken teleurgesteld door verouderde 
systemen en procedures. Organisaties 
zijn dus op zoek naar meer efficiëntie, en 
vernieuwing. 

Kostenbeheersing
Tegelijkertijd speelt voor veel organisaties 
de uitdaging dat zij op de kosten moeten 
letten,  en op het gebied van technologie 
meer willen doen met minder. Kortom: op 
het gebied van communicatie zijn bedrij-
ven op zoek naar een passende oplossing 
met de nieuwste mogelijkheden, zonder 
dat daardoor een te grote kostenpost 
ontstaat. 

Dit kan met One Net, een hosted oplossing 
van Vodafone waar alle moderne com-
municatiemogelijkheden in één pakket 
samengevoegd zijn.

In de zakelijke en finan ciële dienst-
verlening past inmiddels een meerderheid  
van de onder nemingen Unified Communi-
cations toe. Naar verwachting zullen veel 
andere sec toren, zoals transport en overheid, 
een inhaalslag maken. (Bron IDC 2014)„“
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Het beheer van zakelijke communicatie 
bestond oorspronkelijk uit het bewaken en 
onderhouden van backoffice-systemen.  
Nu spelen bij communicatie strategische 
vragen, zoals: 

Productiever en efficiënter werken
Wat moderne communicatie in ieder geval 
oplevert is tevreden en productieve mede-
werkers, die ook met plezier bij de organisatie 
blijven werken. Een belangrijke overweging 
bij het investeren in nieuwe communica-
tietechnologie is dan ook niet alleen een 
kwestie van initiële aanschafkosten, maar 
ook het effect dat een nieuwe, meer effici-
ente, manier van communiceren heeft op de 
bedrijfsprocessen. Die verlopen voor zowel 
medewerkers als klanten beter en productie-
ver door geïntegreerde communicatie.

De besparingen die dit oplevert zijn vooraf 
niet altijd tot in detail in te schatten, maar 
ze zijn er wel degelijk. Bijvoorbeeld omdat 
medewerkers elkaar altijd in één keer kunnen 
bereiken.

Trend: één nummer
Een belangrijke trend in communicatie is 
single number reachability, altijd bereikbaar 
op één nummer. Traditioneel was een mede-
werker gebonden aan een vaste werkplek om 
zijn of haar taken uit te voeren, en te bellen. 
Tegenwoordig zien steeds meer bedrijven 
dat medewerkers mobiele telefonie nodig 
hebben, niet alleen omdat ze het zelf willen, 
maar ook omdat ze dan voor hun werk overal 
bereikbaar zijn. Een andere trend is uitbellen 
met het vaste nummer vanaf een mobiel toe-
stel. Dit geeft extra flexibiliteit in bereikbaar-
heid en communicatie. 

Medewerker zelf verantwoordelijk
Alles staat of valt met goede communicatie. 
Het is vervelend wanneer een beller bij de 
voicemail uitkomt, waar het ingesproken 
bericht vervolgens onbeantwoord blijft of 
pas na vier of vijf dagen beantwoord wordt. In 
veel gevallen is voicemail schijnbereikbaar-
heid. Vaak is doorschakelen van het gesprek 
naar de receptie een betere optie bij afwezig-
heid. Het meest effectief is om de medewer-
ker zelf verantwoordelijk te maken voor de 
eigen bereikbaarheid, binnen de kaders van 
het beleid van een organisatie.
Dankzij geïntegreerde communicatie en 
bijbehorende nieuwe technologieën, zoals 
chat en conference-toepassingen, kunnen 
medewerkers zelf kiezen hoe en waar zij sa-
menwerken. Medewerkers werken meer dan 

de helft van hun tijd samen, en dit gebeurt 
steeds vaker op afstand (Bron: Gartner). Com-
municatietools voor mobiel samenwerken 
zijn hiervoor essentieel.

Eén aanspreekpunt
Efficiënt organiseren van communicatie 
betekent ook dat oude patronen moeten 
worden losgelaten. Traditioneel bestaat er 
een onderscheid tussen zaken als mobiele 
telefonie, vaste telefonie en computers. 
Verschillende afdelingen zijn hiervoor ver-
antwoordelijk, bijvoorbeeld IT en de facilitaire 
dienst. Moderne, geïntegreerde communi-
catie wordt geleverd door één leverancier, 
dus met één aanspreekpunt hoeft ook intern 
maar één afdeling verantwoordelijkheid te 
dragen en worden combinaties van verschil-
lende oplossingen als vast, mobiel en  
ICT eenvoudiger.

Tegenwoordig neemt technologie om mensen en machines te verbinden een steeds prominenter 
positie in: ze ondersteunen de zakelijke ambities om efficiëntie en groei te bewerkstelligen. Terwijl 
communicatie steeds meer een strategische plaats inneemt in het bedrijfsleven, groeit ook de 
behoefte om ze op één enkele plaats te consolideren. Medewerkers beschikken steeds vaker over 
geschikte mobiele apparaten en cloud-tools die hen in staat stellen om buiten kantoor te werken.

Hosted communicatie-oplossingen 
zijn zeker niet alleen voorbehouden 
aan kleinere organisaties; in toene-
mende mate ontdekken ook grotere 
bedrijven de voordelen van derge-
lijke oplossingen, die in de komende 
jaren op veel plaatsen de plek van 
een eigen on premise platform  
zullen gaan innemen. (Bron: MZA)

Waar wil de organisatie 
naartoe? Willen de mede werkers 
bijvoorbeeld een dag per week thuis 
kunnen werken? Hoe faciliteer je dat  
als organisatie? Hoe kan de dienst-
verlening beter worden ingericht,  
en wat levert dit op?

Zo is uit onderzoek  
gebleken dat 67 procent 
van alle bedrijven een 
stijging ziet in hun pro-
ductiviteit sinds zij gebruik 
maken van geïntegreerde 
communicatie. (Bron: PWC 
SME Survey Feb 2015) 
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Het gaat uiteindelijk om 
samenhang in de totale 
communicatie, over 
mobiel, vaste telefonie, 
applicaties op de lap-
top, en de verbinding 
naar een organisatie. 
Organisatie zijn op zoek 
naar ontzorging op het 
gebied van commu-
nicatie. Daar kan een 
deskundige leverancier 
bij helpen, zodat zij zich 
met hun kerntaak bezig 
kunnen houden. Dat 
ondervond ook Huma-
nitas DMH, dat gebruik 
maakt van Vodafone 
One Net.

ICT volledig in control bij Humanitas DMH
Voor een hulporganisatie met veertien-
honderd medewerkers op zestig locaties, 
van wie een deel ambulant werkt, is goede 
communicatie essentieel. Tegelijkertijd is 
het zaak de kosten in de hand te hou-
den, zeker gezien de steeds zwaardere 
eisen die er aan bedrijfsvoering in de 
gezondheidszorg worden gesteld. Dankzij 
Vodafone communiceren de medewerkers 
van Humanitas DMH efficiënter, èn is de 
ICT-afdeling volledig in control. 
Humanitas DMH ondersteunt mensen met 
een hulpvraag. Het hulpspectrum loopt 
van mensen met meervoudige beperkin-

gen die 24 uur zorg nodig hebben tot de 
lichtere gevallen van mensen die wor-
stelen in de maatschappij en daarbij hulp 
nodig hebben om zich staande te houden. 
Humanitas bedient 2.500 mensen met 
ongeveer veertienhonderd medewerkers 
op meer dan zestig locaties in Nederland.
Vanwege de spreiding van de hulpverle-
ners is een goede communicatie tussen de 
medewerkers essentieel. “Communicatie 
op zich was nooit echt een probleem”, zegt 
Kevin Feenstra, ICT Manager Humanitas 
DMH, “Iedereen had wel een telefoon, en 
iedere locatie was bereikbaar. Wèl een pro-
bleem was dat de bestaande communica-
tie volledig ongestructureerd was, er was 
geen communicatieplan, laat staan dat 
men stil stond bij de kosten. Op een ge-
geven moment werden ook smartphones 
ingezet, wat tot een explosieve stijging van 
de kosten leidde. Dat heeft de organisatie 
wakker geschud.”

Modernisering van de ICT
Kevin Feenstra kreeg als ICT manager de 
taak een gestandaardiseerde, gestructu-
reerde omgeving te maken. “We hebben 
eerst een gezamenlijke visie bepaald. 
Onderdeel van die visie was dat mobiel en 
vast moeten worden samengevoegd. Het 
maakt niet uit of het spraak is of data, je 
bent gewoon bereikbaar. Vanuit die visie 
zijn we met ICT en telefonie aan de slag 
gegaan. We hebben vervolgens een tender 
uitgeschreven waar alle grote telecom-
aanbieders in Nederland aan mee konden 
doen. We hadden specifieke eisen, maar er 
was ook ruimte om er een eigen invulling 
aan te geven en ons te prikkelen.”

Kosten voorspelbaar

en op een lager niveau zouden liggen 
dan in de oude situatie. “Dat is en vrij lang 
traject geweest, waar Vodafone als beste, 
en eigenlijk enige echte match is uitgeko-
men. Dat komt door de visie van Vodafone: 
‘mobiel, tenzij’, die goed aansloot bij onze 
visie. Vaste en mobiele data zijn daar ook 
in meegenomen, dat is ook gewoon een 
vorm van communicatie, de drager is voor 
ons niet interessant meer.”

Vodafone was bovendien als organisatie 
flexibel genoeg. Die One-gedachte was 
belangrijk, we wilden in control zijn, nu 
weten we welk bedrag we moeten betalen. 
Dat is gelukt.”

ICT wordt service-organisatie
“We zijn een serviceorganisatie gewor-
den. Wij leveren een gestandaardiseerde 
oplossing die door de organisatie zelf 
is gekozen. We weten nu heel goed wat 
we aanbieden, we weten precies wat er 
wel en niet kan met de platforms. Er zijn 
beperkingen, maar ook nieuwe mogelijk-
heden. Vanaf twee schermen kunnen we 
alles doen, van beheren tot chatten met 
Vodafone-ondersteuning. We hebben veel 
meer voor veel minder geld. “

Case Humanitas DMH

Vodafone kwam met  
één oplossing waar alles inzat, 
de anderen waren nog niet 
zover. Ze kwamen op het 
juiste moment met het juiste 
verhaal, en ze hadden een klik 
met de organisatie.

Een van de speer- 
punten was dat de kosten  
voor telefonie voorspelbaar  
moesten zijn, 
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Wilt u meer weten over de zakelijke communicatie oplossingen van Vodafone? 
Kijk op onze website of vul het contactformulier in op onze website.

One Net is de hosted telefonie-oplossing 
van Vodafone waarmee medewerkers zo-
wel vast als mobiel bellen en gebeld kun-
nen worden. Bedrijven krijgen een modern 
telefonieplatform tot hun beschikking dat 
volledig door Vodafone wordt beheerd 
en onderhouden. Bedrijven hoeven dus 
niet langer te investeren in zaken als een 
telefooncentrale, onderhoud, trainin-
gen, back-ups en beveiliging. Zij kunnen 
bovendien alle functionaliteiten van het 
platform vanaf zowel het vaste als mobiele 
toestel gebruiken. Vodafone One Net 
maakt bedrijfscommunicatie effectiever, 
overzichtelijker en kostenefficiënter.

One Net in vier punten:
One Net is een hosted oplossing. Dit 
betekent dat Vodafone de volledige 

oplossing verzorgt, automatisch updates 
doet en het technische beheer regelt. One 
Net voldoet dus altijd aan de modernste 
eisen, en de continuïteit en beschikbaar-
heid zijn gegarandeerd. U kunt zich dus 
zorgeloos richten op uw kernactiviteiten.

One Net is een Total Communicati-
ons-oplossing. Dus nooit meer discus-

sie met verschillende aanbieders, alles is 
samengebracht in één pakket. Vodafone 
was de eerste partij die dit in Nederland 
op de markt bracht. U heeft dus alles over-
zichtelijk op één factuur, met één contract 
en één aanspreekpunt.

One Net is een geïntegreerde spraak-
oplossing. Wanneer medewerkers 

onderweg zijn kunnen ze alles doen wat 
ze op kantoor met een centrale kunnen, 

en ze kunnen naar keuze zowel het eigen 
vaste of mobiele nummer meesturen met 
hun mobiele telefoon. Medewerkers zijn 
dus niet meer aan een bepaalde omgeving 
gebonden, maar kunnen overal waar ze 
dat willen gebruik maken van alle functi-
onaliteiten van de One Net-centrale. Dit 
zorgt voor optimale mobiliteit.

One Net realiseert Unified Communi-
cations. Medewerkers hebben vanuit 

één enkele omgeving toegang tot een 
groot aantal verschillende communica-
tiemogelijkheden en tools zoals chat en 
conferencing.

One Net volop in ontwikkeling
Op het gebied van Unified Communicati-
ons zullen we de komende jaren veel ont-
wikkelingen gaan zien, zoals meer geavan-
ceerde conferencing-toepassingen, chat, 
presence, video en bijvoorbeeld slimme 
koppelingen met ICT systemen. Mede-
werkers kunnen op steeds meer manieren 
steeds beter met elkaar samenwerken.
Alle communicatiemiddelen zijn met 
elkaar verbonden en in toenemende mate 
wordt spraak-communicatie ondersteund 
door nieuwe mogelijkheden als chat, 
conferencing en andere tools vanuit een 
enkele omgeving. 

Betrouwbaar
De hosting vindt volledig plaats in Neder-
land, in twee fysiek van elkaar geschei-
den datacenters. De netwerkverbinding 
van Vodafone is gecertificeerd voor de 
zorg, wat betekent dat gevoelige zaken 
als elektronisch patiëntendossier veilig 

getransporteerd kan worden over deze 
verbindingen. Dit illustreert de bewezen 
beschikbaarheid, betrouwbaarheid en 
veiligheid van de verbindingen. 

De dienstverlening van One Net verloopt 
niet over het internet, maar op een beslo-
ten, privaat netwerk dat speciaal gebouwd 
is in een eigen telefonieomgeving. Niemand 
kan daar van buitenaf bij. Dit zorgt voor 
uitstekende security. 

U kiest met One Net van Vodafone 
voor een partner met wie u nu en in de 
toekomst verzekerd bent van de best 
mogelijke communicatie.

Vodafone One Net 
biedt ontzorging

En mocht de mobiele 
verbinding wegvallen is een 
bedrijf altijd via de vaste 
telefonie bereikbaar.
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